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Ohjaajakoulutuksen 
kuulumisia ja uudistuksia

17.3.2018

Jyväskylän kristillinen opisto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Ammattitutkinto
• Päivämuotoinen koulutus  12 

opiskelijaa
• Oppisopimus- ja 

monimuotokoulutus 30 
opiskelijaa

Erikoisammattitutkinto
- Ei aloituksia tänä lukuvuonna

Uudet tutkinnon perusteet 
voimaan 1.1.2019 

Perustutkinto voimaan 1.8.2018
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Kokemusasiantuntijat Virpi ja Leena

Erikoisammattitutkinnon 
kehittämishankkeita

Leena: Liikkuva kesäjälkkäri

Virpi: Tiimiparityö jälkkärissä

Muita esim. ohjaajan perehdytyskansio, 
osallisuus jälkkäreissä (löytyvät Jälkkäri
ja Vertti – pedanet – sivuilta)

 Ohjaajien tietopaketti:                                                     Anu 
Anu Lassuri ja Leena Lehtonen

 Sporttis-liikuntapassi

 Liikuntahaasteet: päivän liikuntatehtävä ja viikkohaasteet

 Toiminnallinen lautapeli ja pelikortit

 Liikuntakortit

 Kesällä 2015 kaikki Kesä-Jälkkärit olivat 

liikkuvia: liikunnalliset kesänuoret kesätoiminnassa!

Liikkuva Kesä-Jälkkäri
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Vastuuohjaajatyöparin työnjako Puuppolan Jälkkärissä

Leena:

Sisällölliset Jälkkäri-työt:
• yhteydenpito koteihin; kuukausikirjeet 
(Wilma)
• toiminnan sisällön tuottaminen; 
kokonaisuuden suunnittelu, kausisuunnittelut
• ryhmäpalaverien koollekutsu
• yhteistyö esiopetuksen kanssa
• kesätoiminnan sisältö, suunnittelu
• Vertaistukiryhmän veto
• kerhotoiminta
• retket esim. Lounaispuistoon
• Liikkuva Jälkkäri -kehitystiimin jäsen
tyytyväisyyskysely, seurannat

Virpi:

Tekniset Jälkkäri-työt:
• laskutus
•viikkosuunnitelmat ja vienti 
Peda.net – sivuille
• Peda.netin päivitys
• lapsilistojen teko
• päivittäisten lapsilistojen päivitys
• lapsilistat hallintoon
• kesätoiminnan tekninen osuus
• hakuprosessi 
• perehdytyskansio
• kuitit, rahatilanne

Loput vastuuohjaajien työt hoidetaan yhdessä :)

#Amisreformi
Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018

- Nuoret ja aikuiset saman lainsäädännön alaisuuteen
- Vähemmän ja laaja-alaisempia tutkintoja (164 tutkintoa)
- Joustavuus lisääntyy (aloitus, aika, sisällöt, ympäristöt)
- Henkilökohtaistaminen: Kaikille opiskelijoille tehdään 

HOKS–henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

- Enemmän oppimista työelämään
- Koulutussopimus ja oppisopimus

(aikaisemmin työssäoppiminen)
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#Amisreformi

- Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtäviä 
tekemällä aidoissa työtilanteissa = NÄYTTÖ

- Osaaminen arvioidaan kaksikantaisesti: arvioijina 
ovat opiston opettaja ja työelämän edustaja 

- Arviointiasteikko: ammattitutkinnot: hyväksytty-
hylätty, perustutkinnot: 1-5

5 osaamisalaa: 
• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 

osaamisala
• Perhepäivähoidon osaamisala
• Kasvatuksen osaamisala
• Ohjauksen osaamisala
• Romanikulttuuriohjauksen osaamisala

Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Ammatillinen 
toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus ja 
ohjausalalla

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto                         
1.1.2019
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Kasvatuksen 
osaamisala

Ohjauksen 
osaamisala 

valitaan 2 tutkinnon osaa

LUONNOS (1/18) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

Oppimisen ja oppijan ohjaaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaaminen

Tuen tarpeeseen vastaaminen 
oppilaitosympäristöissä                  

Valinnaiset tutkinnon osat 

Koulunkäynnin ja aamu-

ja iltapäivätoiminnan 

osaamisala

Lapsen ja nuoren 
suojelu kasvatus- ja 

ohjaustyössä

Oman toiminnan ohjaus 

elämän eri vaiheissa

Osaamisen ja 

työllistyvyyden ohjaus

Lapsen ja perheen tuen tarpeisiin vastaaminen
molemmille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa

Toimiminen  
perhepäivähoito-

ympäristössä

Varhaiskasvatuksen sisältöosaaminen
molemmille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa

Lapsen 
ja 

nuoren 
suojelu 

kasvatus 
ja 

ohjaus-
työssä

TAI

TAI

Romanikulttuurin 
ohjauksen 
osaamisala

Kulttuuri ja identiteetti

”Yhteiskuntaan 
osallistaminen”

TUTKINNON OSA TOISESTA TUTKINNOSTA, AMMATILLINEN TUTKINNON OSA KAAOS AT TOISESTA OSAAMISALASTA, MONIKULTTUURISUUS, TAIDELÄHTÖISET 
MENETELMÄT, ETSIVÄ TYÖ, TUKIHENKILÖ- JA PERHETOIMINTA, PERUSTAITOJEN OHJAUS (luku- ja kirjoitustaito), VERTAISOHJAAMINEN, ROMANIKIELI

Perhepäivä-
hoidon 

osaamisala

Alla olevasta valikosta 1 valinnainen 
tutkinnon osa 

Alla 
olevasta 

valikosta 2 
valinnaist

a 
tutkinnon 

osa 

Alla olevasta valikosta 1-2 
valinnaista tutkinnon osaa 

Alla olevasta valikosta 1 
valinnainen tutkinnon osa 

Alla olevasta valikosta 1 
valinnainen tutkinnon 

osa 

TAI

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto 
1.1.2019

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 
osaamisala
1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen 

kasvatus- ja ohjausalalla
2. Oppimisen ja oppijan ohjaaminen
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen 

oppilaitosympäristössä
4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaminen
5. Valinnainen tutkinnon osa 
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LUONNOS (1/18) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Monialainen tiimiosaaminen
-mentorointi

-ammattikieli, dokumentointi
-monikanavainen viestintä- ja verkosto-osaaminen

-verkkopalvelu ja -ohjaus
-ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat (salassapito)

Kehittämisosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
-hankkeet

-kansainvälisyys, yhden vieraan kielen hallinta
-ammattikieli, dokumentointi

- laatutyö
- oman työympäristön kehittäminen

Yksilön, perheiden ja yhteisöjen moninaisuuden 
kohtaaminen

- sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuus
- kulttuurien ja uskontojen moninaisuus

- perheiden moninaisuus, kehitysvaiheet ja kriisit

Kumppanuuspassi

Leima passiin: 
- Oppisopimuskoulutuksesta
- Tukea tarvitsevan opiskelijan 

ohjaamisesta tai arvioinnista
- Opiskelijoiden projektien 

ohjaamisesta
- Kumppanuusvuosikellon 

suunnittelusta
- Kahden tunnin opetustyöstä
- Opiskelijaryhmän vierailusta
- Opiston työryhmiin ja 

kehittämistehtäviin osallistumisesta
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Viidellä kumppanuuspassin leimalla 
saat veloituksetta:

- Yhden ajankohtaiskouluksen
- Yhden ammatillisen koulutuksen

tutkinnon osan (valinnainen osa)
- Opiston tilat käyttöön erikseen 

sovitulla tavalla
- Opiskelijaprojektin opettajan 

johdolla toteutettavaksi 
työpaikallesi

- Ilmaislippuja opiston 
opiskelijoiden konsertteihin ja 
teatteriesityksiin

https://ohjaan.fi

https://ohjaan.fi/


20.3.2018

8

Opiston arvioijaperehdytys

https://www.thinglink.com/scene/1022490821594710017

Katso opiston kuulumisia
https://www.jko.fi/

https://www.thinglink.com/scene/1022490821594710017
https://www.jko.fi/
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OPISKELIJAN VASTUUT

• Tavoitteellinen opiskelu

• Poissaoloista ilmoittaminen

• Toisten ihmisten huomioon 

ottaminen

• Ympäristöstä huolehtiminen

• Sitoutumien opiston arvoihin

Kiitos! 


